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Forslag til beslutning
Punkt 10

Forslag til beslutning Ændringsforslag

10. bemærker, at biologisk bekæmpelse 
– i forbindelse med IPM-værktøjskassen – 
indebærer fremme eller indførelse af 
nyttige rovdyrarter, der har skadedyr som 
bytte og dermed regulerer 
skadedyrsbestandene og holder dem i ave; 
understreger derfor, at det er vigtigt at 
bruge kemiske pesticider som en sidste 
udvej i IPM ved at anvende andre fysiske 
og biologiske metoder og også anvende 
kemiske pesticider på en selektiv og 
målrettet måde, da de nyttige 
skadedyrsbekæmpende rovdyr ellers 
risikerer at blive udryddet, hvorved 
afgrøderne bliver mere udsatte for 
fremtidige angreb; 

10. bemærker, at biologisk bekæmpelse 
– i forbindelse med IPM-værktøjskassen – 
indebærer fremme eller indførelse af 
nyttige rovdyrarter, der har skadedyr som 
bytte og dermed regulerer 
skadedyrsbestandene og holder dem i ave; 
understreger derfor, at det er vigtigt at 
foretrække bæredygtige biologiske, fysiske 
og andre ikke-kemiske metoder frem for 
kemiske pesticider, hvis de yder en 
tilfredsstillende beskyttelse mod skadedyr; 
understreger desuden, at det er vigtigt at 
anvende kemiske pesticider på en selektiv 
og målrettet måde, da de nyttige 
skadedyrsbekæmpende rovdyr ellers 
risikerer at blive udryddet, hvorved 
afgrøderne bliver mere udsatte for 
fremtidige angreb;

Or. en
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Punkt 16

Forslag til beslutning Ændringsforslag

16. bemærker i denne forbindelse, at 
resistens over for pesticidaktive stoffer er 
biologisk uundgåelig i hurtigt 
reproducerende skadedyr og sygdomme og 
er et stigende problem; fremhæver derfor, 
at kemiske pesticider bør anvendes 
selektivt og målrettet som en sidste udvej, 
og efter at alle mulige fysiske eller 
biologiske alternativer er udtømt; 
understreger, at disse nyttige 
skadedyrsbekæmpende rovdyr ellers 
risikerer at blive udryddet, hvorved 
afgrøderne bliver mere udsatte for 
fremtidige angreb;

16. bemærker i denne forbindelse, at 
resistens over for pesticidaktive stoffer er 
biologisk uundgåelig i hurtigt 
reproducerende skadedyr og sygdomme og 
er et stigende problem; fremhæver derfor, 
at bæredygtige biologiske, fysiske og 
andre ikke-kemiske metoder skal 
foretrækkes for kemiske metoder, hvis de 
yder en tilfredsstillende beskyttelse mod 
skadedyr; minder om, at kemiske 
pesticider bør anvendes selektivt og 
målrettet; understreger, at disse nyttige 
skadedyrsbekæmpende rovdyr ellers 
risikerer at blive udryddet, hvorved 
afgrøderne bliver mere udsatte for 
fremtidige angreb;
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

28. bemærker, at landbrug er en af de 
primære kilder, der er årsag til, at 
vandområder ikke opfylder kravene til god 
kemisk tilstand, fordi det medfører 
forurening med pesticider; fremhæver, at 
forebyggelse af pesticider, der trænger ind i 
ferskvandssystemer, er mere 
omkostningseffektiv end teknologier til 
fjernelse af pesticider, og at 
medlemsstaterne i denne forbindelse skal 
indføre passende incitamenter for 
landbrugerne; erkender i denne forbindelse 
også betydningen af gennemførelsen af 
vandrammedirektivet for forbedring af 
vandkvaliteten; glæder sig over 
udviklingen i medlemsstaternes måde at 
håndtere prioriterede stoffer på, hvilket har 
ført til, at der er færre vandområder, der 
ikke opfylder kravene til stoffer som f.eks. 
cadmium, bly og nikkel samt pesticider; 

28. bemærker, at landbrug sammen 
med andre aktiviteter i vort 
industrisamfund er en af de primære 
kilder, der er årsag til, at vandområder ikke 
opfylder kravene til god kemisk tilstand, 
fordi det medfører forurening med 
pesticider; fremhæver, at forebyggelse af 
pesticider, der trænger ind i 
ferskvandssystemer, er mere 
omkostningseffektiv end teknologier til 
fjernelse af pesticider, og at 
medlemsstaterne i denne forbindelse skal 
indføre passende incitamenter for 
landbrugerne; erkender i denne forbindelse 
også betydningen af gennemførelsen af 
vandrammedirektivet for forbedring af 
vandkvaliteten; glæder sig over 
udviklingen i medlemsstaternes måde at 
håndtere prioriterede stoffer på, hvilket har 
ført til, at der er færre vandområder, der 
ikke opfylder kravene til stoffer som f.eks. 
cadmium, bly og nikkel samt pesticider;
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

45. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at lægge større vægt på 
fremme af udvikling, forskning, 
registrering og markedsføring af 
alternativer med lav risiko og biologiske 
alternativer, herunder ved at forbedre 
finansieringsmulighederne inden for 
rammerne af Horisont Europa og den 
flerårige finansielle ramme 2021-2027; 
minder om betydningen af, at kemiske 
pesticider anvendes som en sidste udvej 
inden for IPM, efter at andre fysiske og 
biologiske metoder er udtømt, og 
merværdien af økologisk bæredygtige og 
sikre plantebeskyttelsesteknikker udnyttes;

45. opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at lægge større vægt på 
fremme af udvikling, forskning, 
registrering og markedsføring af 
alternativer med lav risiko og biologiske 
alternativer, herunder ved at forbedre 
finansieringsmulighederne inden for 
rammerne af Horisont Europa og den 
flerårige finansielle ramme 2021-2027; 
minder om betydningen af  at foretrække 
bæredygtige biologiske, fysiske og andre 
ikke-kemiske metoder frem for kemiske 
pesticider, hvis de yder en tilfredsstillende 
beskyttelse mod skadedyr; minder om 
betydningen af merværdien af økologisk 
bæredygtige og sikre 
plantebeskyttelsesteknikker;
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Forslag til beslutning Ændringsforslag

67. opfordrer Kommissionen til at gøre 
en kraftig indsats mod medlemsstater, der 
systematisk udnytter undtagelser 
vedrørende forbudte pesticider, der 
indeholder neonicotinoider;

67. opfordrer Kommissionen til at gøre 
fuld brug af sine kontrolrettigheder for at 
begrænse undtagelserne vedrørende 
forbudte pesticider til begrundede 
nødsituationer;

Or. en


